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iнформус про Haцip ПРОВО7:tИТи IIланованi лiяльнiсть та оцiнку ii впливу на довкiJIJtя,

1, Irrформаltiя про суб'скr:а госпо/Iарювання

62489,ХаркiвоькаобласТЬ,Харкiвськийрайон,смтБезлюдiвка.

--_ 
ВУ]ЦДф11aФ*sд. t-3805775894l0;+3805066462z+ -

(lrоштовий iндекс, алреса),контактний номер телефону)

2. I lланована дiяrrьнiсть, ii характеристика, технiчнi альтернативи,

Планована дiяльнiсть, ii характеристика,

Планована дiяllыtiсть поjIяга0 у подfu,Iьшому продовженнi видобування IllcKlB в

межаХ БезлюдiвСького родовища, у якостi сировини для приготування булiвельних

розчинiв та здiйспеr,u" пЪ..у,lових та суцiльних рубок в лiцензiйних межах родовиIца,

Враховуючi гiрничо-г,есl:rогiчн, yrou" розробки родовипIа, потужнiсr,ь i фiзико-

механiчlti властLtвос'i кориснот копалини i рьзкривних порiд, технологiчнi особливостi

добуваtrнЯ IliclciB, а.гакоЖ /{освiД розробки родовища, приймасться транспортна c}lcTeMa

розробки родовишIа iз зовнiшlнiм розташуuопп"I\/I вiдвалЬ розкривних порiл при ро,tробчi

сухих пiскiв i з застос\'ванням плавучого земснаряду при розробцi обводнених пiскiв,

TexHi|.Ha альmерн аmuва 1

Техlrо:rогiчна схема лобувних робiт при розробцi сухих пiс_кiв пере;tбачас

безпосере/l}tю ро:]робку пiскiв .n.ou"uropoM <НYLJNDдI)) R 380 LC_gSH (tlотужнiстю

147.б KI}r.) з uбпаш,Оr,п"* .ооРотноI noriur" (ковШ об'смом 2,2 мЗ), Розкривнi породи

(грунтово-рослиtlний шар) попередньо розробляються за доtlомогою буль;tозера

дз-l 17д з настуIIним llаванта}кенням екскаватором i транспортуванням

автосамоскидами у вiдвали.

технологiчна схема видобувних робiт при розробцi обводнених пlскlв анzulоI,Iчна

дiючiй }{а пiдприсмс,гвi i переlrбачас видобування пiскiв плавучим зсмснарялом

1s э,00(42)З кБезлкчtiвець> . ,,u.,,,y,,""M iх транспортуванням гiдротрансtIоргом в карти

намиву.



По Mipi просувакня фронту робi,т булуть проводитись поступовi та суuiльнi рl,бки

у васищевському лiсництвi /{II кЖовтневе лiсове господарство)) на ocHoBi логОВОРiВ ltPo

надання послуг, пов'язаних з лiсiвництвом,
Технiчна ш.ьmернаmuва 2
Технологiчна схема добувниХ робiТ прИ розробчi сухиХ пiскiв пере/tбачас

безпосередню розрOбку пicкiв екскаватором САТ 325B1490 (потужнiстю 268 кВт) з

обладнанням зворотноi' лоtlати (ковш об'смом 2,5 м3). Розкривнi породи (rpyrri,oBo-

рослинний шар) попередньо розроб.lшю,гься за допомогою бу.ilьлозеРа ДЗ-ll7А З

наступним навантаженням екскаватором i транспортуванням автосамоскидами у
вiдвали.

3. Мiсце IIровадження планованоi дiяльностi, територiапьнi альтернативи.

Mic це пр о в аduсення плано в aHoi diяль носmi: mер umор iаль на ал ьmер н аmав а I

планована дiяльнiсть здiйснюеться у xapkiBcbkoMy районi xapkiBcbkoT областi в 12

км вiд м. Харкова, на захiднiй околицi смт. Безлюдiвка.

Географiчнi коорлинати Безлюдiвського родовища

Ns rrlrt
I Iн. ill.

49, 5l, 52" 36, l7,04"
49. 5 [,39" з6" 17,29"

49, 5 [, 32" з6" 11,з,7"
з6, 17, 4,7"

49" 5 l,26" 36о l 7, 50"

49о 5 l, l2"
49,51,l3" з6, |,|,29"

]6, l7,04"

Експлуатацiя родовища буде здiйснюватися на пiдставi спецiального дозвоJtу на

користуван"" rrчдра*и Jф42l 4 вiд22 лютого 2007 року.' 
Мiсце про"id*rння планованоi' diяльносmi: mераmорiальна шtьmернаmuва 2

територiа,чьнi а.гтьтернативи планованоi дiяльностi не розглядаються у зв'язку з

тим, що r"лобу"*"" порйa"оi копалини проводитиметься в межах балансових заllасiв

Безлюдiвського родовища.

4. Соцiа,rьно-екоltомiчний вплив IIланованоТ дiяльностi
вплив на соцiальне середовище носить позитивний аспект. Найбiльш важливим iз

соцiально_економiчник факторiв е можливiсть поповнення мiсцевого бюлжету i

полiпшення загальноi соцiа;tьно-економiчноi ситуаuii в районi, забезпеченнi сировиною

галузь булiвничтва, зайнятостi мiсцевого населення та працiвникiв.

5. Загальнi технiчнi характеристики, у тому числi параметри пJIанованот дiяльностi

(потужнiсть, довжиIlа, площао обсяг виробниuтва тощо)
Безлюдiвське родовище будiвелt,них пiскiв ма€ площу 80,7 га,

Вi:Irrовiдrrо zro протоколу /{КЗ Nч3534 вiд 25.02,2016 р. станом на 01,01.2016

запаси пiскiв пiдраховано та затверджено у такiлй кiлькостi:
Необводненi: категорiя В - 1045,1 тис. м3, Ct - 1405,1 тис,_м3;

Обводненi: категорiя в - 42l 7,7 тис. м3, Ct - 501 1,8 тис, м],

об'ем розкривних порiд, якi прелставленi грунтово-рослинним шаром

63,0 тис.мз,
I]iлlrовiлно дсl llовiдкй 5-гр, станом на 01 .0|.2022 року заПаСи ПiСКiВ Сl'аНОВ,lЯГЬ:

Необводненi: категорiя В ] 50з,5 тис. м3, Cr - 1002,З тис. мЗ;

обводненi; категорiя в ,- з587,iтис. мЗ, Cl - 4677,2 тис. м3; Cu _ 683 тис, м,',

Сх.



По Mipi просування фронту робiт булуть проводитись поступовi та сучiльнi рубки

у ВасишIевському лiсrtицтвi (къ. 72:'76) ДП <Жовтневе лiсове господарство) на ocнoBi

логоворiв про надаIt}Iя посj]уг, пов'язаних з лiсiвництвом.
O.riKyBaHi показники рiчноi пролуктивностi кар'сру по обвоДненИМ ГliСКаМ

становить 266,3 тис, мЗ, по необводнених - 58,3 тис. м].

6, Еколоl,iчнi та iншi обмеження планованоТ дiяльностi за аJIьтернативами:

ulоDо mexHirtHoi альmернаmuвu l
Еко:rогiчнi та iншi обмеження планованоI дiяльностi встановлюються зr,iдно

законодавства Украiни з дотриманЕям нормативiв гранично-допустимих piBHiB

екологiчного наван,гаження на природне середовище, санiтарних нормативiв на межi
СЗЗ, ралiачiйного контролIо, поводження з вiдходами, тощо:

- розробка родовища в межаХ розвiданиХ та затверджених i апробованих заllасiв;

- здiйснення постiйного контролкl технiчного стану механiзмiв та трансп()рl,у при

розробцi родовища,
- додержаI{ня параметрiв системи гiрничих робiт;
-систематичний геолого-маркшейдерський контроль за прийнятою системою

розробки:
- зберiганrtя вi:iход1iв та передача lx спецiа,,Iiзованим i вивiз на полiгон -I-ПВ та

очиснi сIIоруди у вiдповiдностi санiтарно-гiгiенiчних вимог та природоохоронного

законодавства;
- викиди вiд стаl{iонарних джереJI повиннi здiйснюватися за наявностi дозвоJIу на

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря;
- забiр воли з пil(земних водозаборiв повинен здiйснюватися за наявностi llозвOлу

на спецiаIьне водокористування;
- скили забрулнюючих речовин повиннi здiйснюватися за наявностi дозволу на

спецiальне водокористування та дотримання ГДС;
- виконання вимог щодо рацiонfuтьного використання природних pecypclB та

охорони надр;
- радiологiчний контроль видобуr,оТ сировини;
- виконання rrравиJI протипожежноi безпеки,
ulodo mехнiчно'i utьmернflmавu 2
Екологiчнi обме>ttення технiчноТ альтернативи 2 аналогiчнi альтернативi l .

u4odo mер umорiсшьнаi fulьmернаmuвu l
- дотримаt{ня норма,tивtIого розмiру санiтарно-захисноi зони;
- санiтарно-гiт,iсrriчнi обмеження,* допустимi piBHi звуку (лБа1,

ulоdо mер umор iальн oi шlьmернаmuв u 2

Територ iап ьна аJI ьтер натива не розгл ядалася.

7. НеобхiлIIа екодого-iнженерна пiдготовка i захист територii за альтерtrативами:

u4оdо mехнiцноi альmернаmuвu l
ГIри розробчi роловища виконуватимуться заходи з iнженерноТ пiдготовки та

захисту територii родовища в межах гiрничого вiдводу вiд несприятливих природних

явиЩ 1зсуви, ерозiЯ схилiв, пiдтоплеНня, тощо)о викликаних дiяльнiстю кар'€ру,

lцоdо mехнiчноi шlьmернаmuвu 2

Ана.tтогiчtло lltl,гехнi,tноi альтернативи 1 .

що D о mер umо р i ьц bt t oi' альmер н а m uв u l
/]о майлатrч" ni пJlанованоi дiяльностi запроектованi пiд'Тзнi дороги, передбачено

благоустрiй та облапIтування територii,- 
Додатпоuого еколого-iнiltенерного захисту не потрiбно,

шцо d о mер umо р i шlьl t о[ Nrьmер н аmuв u 2

Територi а-тIы l а 0льторнаIива не розглядалася,

8, Сфера, :1ЖеРОЛа та види можлиRого впливу на довкiлля:



uqоDо mехнiчноr шlьmернаmuвu I
сфера, дх(ерела та види мо}кливого впливу планованот дiяльностi на довкiлля

розI,лядатимуться для наступних компонентiв:
кпiмаm i,+tiKpclюti.l,tam --проLLес розробки родовиLца не е дiялылiстю, що мас значнi

виДiлення тепла, вологи, газiв, що володiють парниковим ефектом i iнших речовин.
ВикиДи Яких Moxq'Tb ВПЛинУти на IcIiMaT i мiкроклiмат в прилеглiй мiсцевостi:

z.еолttziчrtе с,ереDовutце -- вIIлиts на геологiчне середовище обмежусться площею
родовипIа та глибиною розробки корисноi копалини;

повiпоряне cepedoButl"1e - викиди забрулнюючих речовин пiд час проведсння
розробки родовища, розвантажувально-навантажувальних робiт, пiд час робо,ги двигунiв
кар'ерноТ технiки i транспорту та ix обслуговування;

rlodHe cepedoButlle * вплив IIа воднi ресурси шляхом використання технiчноl'всlди
на виробничi потреби ttри llидобутку кориснот копалини;

ry)унmu - утtsорення вiлходiв та IIодаjтьше поводження з ними;
зе.лаельнi pecypcll - в ходi вилобутку сировини заплановане виконання технiчного

i бiологiчного eTaJliB рекулы,ивацii. [Iерелбаченi рiшення поводження з вiдходами
вiдповiдають приролоохоронному законодавству Украiни, вIIлив вiдходiв на довкiлля
припустимий:

1,1,tул4ове зсtбруdнелtнrl - вплив пов'язаний з роботою двигунiв Kap'epHoi технiки i

транспорту та Тх обслуговуваIt]{я;
прt,роdно-заповidнuЙ фонd - в межах родовища територiТ та обОскти природно-

заповiлного фонлу вiдсутнi;
рослuнtluЙ mа mварuннuй свim присутнiсть людей та обладнання на

технологiчних майданчиках ;

лtавколl]ulне соцiапьне сереdовuLце * вплив на мiсцеву eKoHoMiKy (забезlIечення
потреб MicrteBoi промисловос,гi у сировинi виробництва булiвельноТ галузi, ствt,lрення
нових робочих мiсць для насеJIення, вiдрахування податкiв до мiсцеt]ого бюдже,г1,);

|tавколuutt|€ mexHo?cltite сереdо(]ulце - пам'ятки архiтектури. icTopii i ку;rьтури,
зони рекреацii, культурноI,о ландшафту та iншi елементи техногенного середовища в
зонi впливу об'екту вiдсутlri.

tцоDо mехнiчttоi альmернаmuвu 2
Анzulогiчtti до технiчноi альтернативи l.
лцоdо mер umорiш,l blt oi' ал ьmер н аmuв u I
.Щотримання зон санiтарноi охорони та рiвня шуму на межi житловоi забулови.
tцоdо mер umорiul blloi allbmep наmuв u 2
Територiалы]а альтернагива не розглядаеться.

9, Належнiсть ltланованоi дiяльностi ло першоТ чи другоТ категорiТ видiв дiяльностi
та об'сктiв, якi мохсуть мати значний вплив на довкiлля та пiдлягають оцiнцi впливу на
довкiлля (зазначити вiдповiдний пункт i частину cTaTTi 3 Закону УкраТни кПро оuiнку
впливу на довкiлля>)

Перша категорiя видiв планованоi дiяльностi та об'сктiв, якi можуть мати значний
вплив на довкi;rля та пiд;rягають оцiнцi впливу на довкiлляо п. 1 5 ч, 2 ст, 3 (кар'сри та
видобування корисних копа;iин вiдкри,тим способом, Тх перероблення чи зберiгаtlня на
мiсцi на площi понад 25 га) та п.2l ч. 2 ст. 3 (yci сучiльнi та поступовi рубки головного
користування та суuiльнi caHiTapHi рубки на площi понад 1 гектар).

l0. Ilаявнiсть пiлстав дJIя здiйснення оцiнки транскордонного впливу на довкiлля
(в тому числi наявlliс,гь значного негативного транскордонного впливу на довкiл.ltя та
перелiк держав, довкiл.ltя яких може зазнати значного негативного транскордонного
впливу (зачеплених лержав)

Пiдотави для здiйснення транскордонного впливу вiлсутнi.



1]. П.lтанований обсяг ;tослiдхсень ,га piBeHb детаriзацiТ iнформашiТ. що пiд.ltягас

включенt{к) до звiту з оцitлки вlIливу на довкiлля
Планований обсяг дослiджень та piBeHb дета:riзацii iнформаuii, ШО ПiД.ltЯГаС

включенЕю до звiту з ОВЩ у вiдповiдностi з ст.6 Закону УкраТни кIIро ouiHKy ВП,IIИВУ На

довкiлля> JФ 2059-VIII вiд 23 т,равня 2017 року.

12. 11рочелура оцiнки впливу на довкiлля та можливостi для участi в нiй
громадськостi

Планована суб'сктом господарювання дiяльнiсть може мати значний вrlJlив на

довкiл.llя i, oTxte, шiдлягас оltiнцi впJIиву tla ловкiлля вiдповi;tно до Закону УкраТни <,IIро

оuiнку впливу на довкiлля>. Оцiнка впливу на довкiлля - це процедура, що передбачас:

lriдготовку суб'сктом господарювання звiту з оцiнки впливу на довкiлля;
проведенI{я Iромадського обговорення планованоI дiяльностi;
ана.ltiз уповI]оваженим opI,aHoM звir,у з оцiнки впливу на довкiлля, буДь-якОТ

додатковоI iнформаltii, яку шадас суб'скт господарювання, а також iнформаuiТ, отриманоТ

вiл громадськостi пiд час громадського обговорення, пiд час здiйснення процедури

оцiнки транскордоtIноI,о вIIливу, iншrоТ iнформачii;
Itадання упоtsноваженим органом мотивованого висновку з оцiнки впливу на

довкiл.llя, що враховус результати аlrалiзу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцiнки впливу на довкiлля у рiшеннi про проВаДженнЯ

плановаI{оТ дiяльнос,гi, зазначеного у пунктi l4 цього повiдомлення.
у висновку з оцiнки впливу на довкiлля уповноважений орган, виходячи з оцiнки

впливу на довкiлля планованоi дiяльностi, визначас допустимiсть чи обгрунтовус

недопустимiсть проваджеrIня планованоi лiяльностi та визначас екологiчнi умови lT

провадженltя.
заборонясться розIlочинати провадження планованоi:tiяльностi без оцiнки tsп.tиву

на довкiл",lя та 0тримання рiшення про провадження планоВаноi дiяльноСтi.
прошелура оцillки вIIливу надовкiлля передбачас право i можливостi громалськостi

лля учасr,i у такiй проIIедурi. зокрема на стадii обговорення обсягу дослiджень та рiвня
деталiзаlrii iнформаltiТ, що пiд,ltягас вк.тIк)ченню ло звiту з оцiнки впливу на довкiлля, а

також на стадiТ розI,ляду ут]овIIоваiкеним органом поданого суб'ектом господарювання

звiту з оцiнки вllливу на довкi.lt.ltя.
на стадii громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля протягом

щонаймеНrпе 25 робочиХ днiв громадськостi надаетьсЯ можливiсть надавати буль-якi
зауваженlIя i гтропозицiТ до звiз:у з оцiнки l]пливу на довкiлля та планованоТ дiяльностi, а

також взяти участь у громадських слуханнях. Щетальнiше про процедуру громадського

обговорегtня звiту з оцiнки впливу на довкiлля буле повiдомлено в оголошеннi про

початок громадського обговорення.
тимчасово, на перiод дii та в межах територii карантину, встановленого Кабiнетом

MiHicTpiB Украiни з метою запобiгання поширенню на територiТ УкраТни госr,роТ

респiраторгrоi хвороби (COVID-19), спричиненоI KopoHaBipycoM SARS-CoV-2. ДО

повного його скасування та гIротягом 30 днiв з дня скасування карантину, I,ромалськi

слуханнЯ l{e прово/(Яться i не признаЧаютьсЯ на дати, що припаДають на uеЙ перiод, про

що зазнаlIаеться в оголошеннi про початок громадського обговорення звiту з оцiнки

впливу rta довкiлля.

13. t'ромалське обговорення обсягу дослiджень та рiвня деталiзацii iнфоРМаuiТ. ЩО

пiдлягас вкJIюченнIо до звiту з оцiнки впливу на довкiлля
Про,тягоМ 20 робочИх .цлtiВ з дня опрИJIюднення цьогО llовiдомлення на офiuiйному

веб-сайr,i уповноваженого органу грOмадськiсть мае право надати уповноваже}{ому
органу, .]азначеному у пунктi 15 цього повiдомлення. зауваженIIя i проltозицii до

планованоi дiяльностi, обсягу дослiджень та рiвня деталiзацiТ iнформаuiТ, що пill.пягае

включенню до звiту з оцiнки вIlливу на довкiлля.



[Jадакlчlт ,гакi зау,вахсеttнi i пропозиrtiт. вкажiть ресстрацiйний номер справи llpo

очiнку в1IJIиву tla довкiлля пJIаIIовilIlоТ лiяльностi в Сдиному peccTpi з оцiнки вllJIиtsу на

довкiл;lя (зазlлачений на перitriй cTopilrui цього повiдомлення). I-ie значно спростит,ь

Процес pcccTpalliT та розr,Jlяltу }}аших зауважень i пропозицiй,
У разi отриманllЯ такиХ заува)кенЬ i пропозиuiЙ громадськостi воtIи бi.rуть

розмirценi в Сдином1, pec:clpi з оцiltки впливу на довкiлля та ПеРеДаНi С)"б'СКТ\

госIIодарIованI]я (rtрсlr,ягсlм,lрьох робо,rих днiв з дня Тх отрtiманI{я). ()сtlби. tцо tIa.iaк)Tb

зауваженtlя i rlроIltlзицiI. cBcll'M lliлtlиссlм засвiдчують сtsою зI o/Iy на обробку' Тх

персональних ltaнI,Ix. ('уб'с:rtт l,осtlодарювання пiд час пiдгtlr,овки звiту з оцiнки вп"lиву

на довкi,t,ltя зобов'.lt,lаttиi;i врахувати ltoBtlicTю, врахувати часткоt]о або обгрl,rll,овано

вiдхили,глt:}а\rважс,ltttя irrроrlозиliiТ t,рсlмадськостi, наданi у проuесi громаilськОго

обговореltня обсяг1, ,l(clc.itilllteHb та рiвrrя лсталiзацii iнформаuiТ. rцо пiдлягас tsклк)llеtlнк)

до звiтl,з оltiнки вI1.,lи}jу на,,lоlзlii.lt.ltя. f{eтa:lbHa iнформачiя гrро це включасться до lBiry з

оtlitlки }]I IJII,]в), tta довкiлля,

1 4. l)irrtettlIя Itpo IIрова;Iх(ення il-]IaI{oBartoT дiяльностi
I]i;tlloBi:tHo до ,]акоlIо/tаI}стRil 

рitt-tс-tlllям про провалжеI{l{я п.]lанованоi дiя.;tьltсtсгi

буде Висновок з оцiнки впливу на довкiлля
(вил рiшеннЯ вiдповiднО до частинИ першоТ cTaTTi l l ЗаконУ УкраiнИ "Про оuiнку впливу на довкiлля")

(орган, до повноважень якого нrLлежить прийняття такого рiшення)

15. Yci зауваження i пропозичiТ громадськостi до планованоi дiяльностi. обсягу

дослiджень та рiвня детшiзацiт irrформаrtiт. шrо пiдлягас вкJIючен}tю до звiту ,з оtlittки

впливу tla довкiлля, tlсtlбхi.цно IIаl(сиJtа"ги jlo

1 -50
шЛьtlого

що видаеться МiцЦIýр9IЕ9м захисту довкiлля та природних pecypciB УкраТни __


